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Mensagem do Presidente

Prezados Veteranos,
Chegamos ao final de

mais um ano na trajetó-
ria da nossa Associação.
Foi um ano muito espe-
cial em que, utilizando as
palavras do estimado Al-
mirante Fernando do
Nascimento, tivemos al-
guns momentos subli-
mes, com destaque
para, durante a Sema-
na do Veterano, a Ses-
são Solene alusiva ao 40º Aniversário da AVCFN,
com a presença pioneira do Comandante da Mari-
nha, AlteEsq Julio Soares de Moura Neto, e, no
Dia do Marinheiro, o recebimento da Medalha
Mérito Tamandaré, motivo de júbilo para todos As-
sociados, pois todos foram partícipes das ações
que resultaram em tão honroso feito.

Tivemos, também, os 123,5 km da marcha a
pé Ilha das Flores - São Pedro da Aldeia, para
homenagear a Aviação Naval, o Torneio de Tiro
AVCFN 40 Anos e, como mais uma ação de res-
ponsabilidade social da Associação, a Campanha
da Tonelada, pela qual foram coletados, na Festa
Beneficente de Fim de Ano, 1.000 kg de alimen-
tos, doados a cinco instituições.

Folheando as páginas das várias edições do
jornal O Veterano outras tantas realizações e con-
quistas, conduzidas no Rio de Janeiro e em cada
Seção Regional, podem ser apreciadas. Em to-
das, identifica-se uma marca em comum - o
irrestrito apoio do Corpo de Fuzileiros Navais, li-
derado pelo AlteEsq (FN) Marco Antonio Corrêa
Guimarães, Comandante-Geral do CFN e Presi-
dente de Honra da AVCFN, sem o qual nenhuma
destas atividades teriam sido realizadas.

Termina 2012 e já temos pela proa um novo
ano, quando novas conquistas certamente acon-
tecerão. Em anexo segue o Calendário de Ativida-
des 2013, no qual destaco a realização da AGE,
em fevereiro, para tratar de assuntos relevantes,
a previsão de uma marcha a pé entre Paraty e
Cunha, e o programa de atividades relativas às
eleições da Diretoria Administrativa e da Mesa
Diretora do CDC.

Exorto a todos Associados para que participem
dos eventos, contribuindo nos processos decisórios
e aumentando o efetivo em cada atividade.

Que o Bom Deus ilumine a todos!
ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

A  seguir é apresentada uma estimativa de perío-
dos de eventos da FFE, quando poderemos ter parti-
cipação de Comitivas da AVCFN.

FEV-MAR: Ilha da Marambaia (data ASD) - Ades-
tramento de Equipes

ABR: Itaóca - Preparação do 18º Contingente Haiti
(data ASD entre 14 e 25)

AGO: Três Corações - Adestramento da FER (data
ASD entre 19 e 30)

OUT: Itaóca - Preparação do 19º Contingente Haiti

DIA DOS INATIVOS DA MARINHA - 10OUT
Realizada na Casa do Marinheiro, em reconhe-

cimento a todos os homens e mulheres que nos
antecederam e destinaram grande parte de suas
vidas à Marinha, a cerimônia foi presidida pelo
Comandante da Marinha, ocasião em que foram
entregues os Distintivos de Militar Inativo (DMI) e
de Servidor Civil Inativo (DSCI), criados em 2011,
como forma de valorizar os militares e servidores
civis da Marinha. A escolha do dia 10 teve como
referência a data de promulgação do Decreto no
49.096, de 1960, que aprovou o Regulamento da
Lei de Pensões Militares.

A AVCFN marcou presença com Comitiva e
estande informativo, montado pela Diretoria de
Patrimônio, destacando-se a visita do CM e do
AlteEsq Alfredo Karam, ex-Ministro da Marinha. O
CM, ao se despedir, encarou os Veteranos e expres-

sou duas vezes em alto e bom tom o nosso lema,
"ADSUMUS", respondido por todos, em uníssono.

VETERANO! ACOMPANHE OS EXERCÍCIOS DA FFE
(data ASD entre 1º e 10)

OUT: Operação Formosa (data ASD entre 16 e 30)
NOV: UANFEX em Itaóca (data ASD)
Os Veteranos que quiserem acompanhar estes

exercícios poderão fazê-lo, mas não deixe para a últi-
ma hora, faça contato desde já com a Secretaria ou
com o Diretor Social, Veterano Costa (9428-5099 ou
lccflu@hotmail.com), deixe seu telefone e e-mail para
contato, informando qual evento que gostaria de parti-
cipar.

Em outubro e novembro de 2013, respectiva-

mente, a atual Diretoria Administrativa e a Mesa

Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo

completarão seus mandatos. Haverá possibilida-

de, também, de eleição de Conselheiros Transi-

tórios.

No encarte a esta edição está o Calendário

Eleitoral, com as datas dos principais eventos

relativos às eleições, em especial os prazos

para apresentação de chapas.

É oportunidade para aqueles que querem tra-

zer novas idéias à gestão da AVCFN participa-

rem ocupando cargos na DAdm ou no CDC.

ELEIÇÕES 2013

Almirante-de-Esquadra Karam, ex-Ministro da
Marinha, e Veteranos da AVCFN

OBITUÁRIO
00401 2º SG-FN-RM1 54.1545.61 Luiz Moises
Braga Otero - Salvador - em 18NOV
03486 3º SG-FN-RM1 59.0038.63 João Tavares
da Costa, Inscrição - SR Natal - em 14DEZ

Veteranos no
17º Encontro Febiano
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ADESTRAMENTO DA FFE NO PLANALTO CENTRAL
VETERANOS PRESENTES!

A Força de Fuzileiros da Esquadra reali-
zou, entre 19-30OUT, a Operação Formosa
2012, o maior treinamento realizado pela Ma-
rinha no Planalto Central, simulando uma
Operação Anfíbia, a mais complexa das ope-
rações militares, com 2.200 combatentes e,
de forma integrada, Aeronaves, Carros de
Combate, Veículos Blindados de Transporte
de Tropas, Veículos Anfíbios sobre Lagartas,
Mísseis Anti-Carro, Mísseis Superfície-Ar,
Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT) e Ar-
tilharia, inclusive com utilização de munição
real.

O exercício reveste-se de grande impor-

tância para o CFN, Força de caráter expedici-
onário por excelência, conforme a Estratégia
Nac iona l  de  Defesa ,  po is  mate r ia l i za  a
capacitação da Marinha na proteção da Ama-
zônia Azul e na defesa das instalações na-
vais e portuárias, além de assegurar capaci-
dade de atuação em Operações Internacionais
de Paz e Humanitárias. É digno de nota, tam-
bém, o esforço logístico para deslocar o pes-
soal e os meios citados para aquela região, a
cerca de 1.2020 km do RJ.

Uma Demonstração Operativa, conduzida
no dia 30, com a presença de diversas auto-
r idades civis e mil i tares e com a part icipa-

ção de Comit iva da AVCFN, incluindo Vetera-
nos do Rio de Janeiro e das Seções Regionais
Nova Friburgo, São Paulo e Brasíl ia, permit iu
uma visão geral do exercício e de algumas ca-
pacidades da Marinha e do CFN. A part icipa-
ção desta Comitiva foi possível graças ao apoio
do Comando-Geral do CFN, da FFE, do Bata-
lhão Naval, do Grupamento de Fuzi leiros Na-
vais de Brasíl ia e do Centro de Instrução e
Adestramento de Brasília (CIAB), bem como da
SR Brasíl ia. Além de acompanhar o adestra-
mento da FFE, os Veteranos visitaram pontos
turísticos de Brasíl ia o Congresso Nacional, o
Museu da FEB e o CIAB.

Congresso Nacional Museu da FEB

 Hospedagem no GptFN de Brasília Visita ao CIAB

‘VETERANO: acompanhe os exercícios da FFE e
aproveite eventos culturais’

Adestramento da FFE EM Formosa
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Em 12DEZ, um Pelotão Representativo da AVCFN participou da Cerimônia alusi-
va ao Dia do Marinheiro na Fortaleza de São José, presidida pelo Comandante-
Geral do CFN, AlteEsq (FN) Guimarães, com imposição de Medalhas e troca de

Dia do Marinheiro na Fortaleza de São José

CERIMÔNIA NA FORTALEZA DE SÃO JOSÉ
divisas e platinas de Praças promovidas.

Na ocasião, o VAlte (FN) Leitão recebeu a Medalha Mérito Anfíbio com
quatro âncoras.

Agraciados com Medalhas

Promovidos

SG Pascoal e 'Alvorada Festiva'

No dia 18DEZ foi realizada, na
Sede Nacional, uma reunião con-
junta do CDC e da DAdm, para apre-
sentação da Medalha Mérito
Tamandaré, recebida em Brasília.
Este ato foi caracterizado pelo
descerramento de dois quadros no

Auditório, um com o novo Emblema da AVCFN e

REUNIÃO CONJUNTA CDC - DAdm

ComGerCFN, SO recém promovido e seus familiares

outro com o Diploma da Medalha.
Na oportunidade, foram homenageados o Vetera-

no Pascoal, que doou uma pintura de sua autoria -
"Alvorada Festiva" - para a AVCFN, e Sebastião
Ladislau da Silva, o Marinheiro Compositor, carinho-
samente conhecido como Pilombeta, co-autor da le-
tra da canção "Escreva uma carta meu amor", grava-
da por artistas  famosos, como Roberto Carlos.
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Em 13DEZ, com cerimônias em todas as Or-

ganizações da Marinha, no Brasil e no exteri-

or, foi celebrado o Dia do Marinheiro, justa ho-

menagem ao Marquês de Tamandaré, nosso

Patrono, que nos deixou exemplos de honra,

correção, patriotismo e humildade, bem tradu-

zidos por sua frase "Sou Marinheiro e outra coi-

sa não quero ser".

Este ano, para nós, Veteranos, a celebra-

ção foi muito especial: na cerimônia realizada

em Brasília, a AVCFN recebeu a Medalha Méri-

to Tamandaré. Na formatura, representou a As-

sociação o Presidente do CDC, Almirante

Fernando do Nascimento, sendo Porta Estan-

darte o Presidente da Seção Regional Brasília,

Veterano Fernando Silveira.

Criada pelo Decreto nº 42.111, de 20 AGO

1957, destina-se a agraciar autoridades, insti-

tuições e personalidades civis e militares, bra-

sileiras ou estrangeiras, que tenham prestado

relevantes serviços na divulgação ou no forta-

lecimento das tradições da Marinha, honrando

seus feitos ou realçando seus vultos históricos.

É um orgulho muito grande ter sido a AVCFN

distinguida com tão insigne condecoração no

ano do seu 40º Aniversário, pois expressa o re-

conhecimento pela dedicação dos Fuzileiros de

Sempre que, mantendo sempre o vínculo com

DIA DO MARINHEIRO

AVCFN AGRACIADA COM MÉRITO TAMANDARÉ

Formatura dos agraciados

 Imposição da Medalha pelo CM Presidentes do CDC e da SR Brasília  Porta Estandartes das Instituições agraciadas

a Marinha, cultivam o Espírito de Corpo e as

tradições navais e, em situações extraordiná-

rias, atendem demandas da Sociedade.

Além da AVCFN foram agraciados o Depar-

tamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial,

da Força Aérea Brasileira, Comando do 1º Dis-

trito Naval, Comando do 2º Distrito Naval e 2ª

Brigada de Cavalaria Mecanizada, do Exército

Brasileiro, sediada em Uruguaiana, utilizando

as instalações que pertenceram ao saudoso

G r u p a m e n t o  d e  F u z i l e i r o s  N a v a i s  d e

Uruguaiana.
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Realizada em 23OUT, aprovou o Relatório de

Atividades e o Relatório de Prestação de Contas

relativos ao período SET2011-AGO2012 e a Pro-

posta Orçamentária para SET2012-AGO2013, do-

cumentos disponíveis no sítio da AVCFN.

Como reconhecimento pelos relevantes servi-

ços prestados à AVCFN, em particular por oca-

sião de realização de eventos sociais da Associ-

ação, foi concedido o Título de Amigo do Vetera-

no à CMG (T) Isabel Cristina da Frota Braga

Assembléia Geral Ordinária - 2012

CMG (T) Isabel

CT(RM1) Nascimento Vet Póvoas e o quadro doado à  AVCFN  Veterano Brício

Sotomayor, Diretora da Casa do Marinheiro, e ao

CT (RM1) Marco Antonio do Nascimento, Geren-

te da Área Recreativa e Social de São Gonçalo.

Foi feita, ainda, a entrega de Prêmios do Concur-

so Cultural AVCFN 40 Anos ao Veterano Brício

de Almeida Pina, que obteve o segundo lugar no

concurso de poesia, com "Olé, Quarenta Anos -

Oi, AVCFN!", e o quarto lugar no concurso de

contos navais pitorescos, com "O gato, Seu Te-

nente!". Concluindo as homenagens, foi apresen-

tado o quadro doado à AVCFN pelo Veterano José

Póvoas Neto, autor da obra, que ficará exposto

no auditório, enriquecendo o acervo da Sede Na-

cional.

A AGO foi presidida pelo VAlte (Refº-FN)

Fernando do Nascimento, Presidente do CDC,

acompanhado na Mesa Diretora pelo VAlte (Refº-

FN) Baptista, Vice-Presidente do CDC, e pelo

CAlte (FN) Zuccaro, Comandante da Tropa de

Reforço, sendo Secretário o CC (Refº-T) Juvenal.

Presidentes das SR participam da AGO
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Organizada pelo Comando-Geral do CFN e pela

AVCFN, foi realizada, em 23OUT, Sessão Solene

em homenagem ao Centenário de Nascimento do

VAlte(FN) Edmundo Drummond Bittencourt, Co-

mandante-Geral de ABR71 a DEZ72. O Alte

Drummond nasceu em 01NOV2012, em New

Castel-on-Tune, Inglaterra, filho de Maria Eliza

Drummond Bittencourt e Armando Regis Bittencourt

que, como Oficial de Marinha, fazia parte da Co-

missão Fiscal izadora da Construção do

Encouraçado Rio de Janeiro. Foi declarado Guar-

da-Marinha em 22DEZ1938, integrando a primeira

turma de Oficiais FN formados na Escola Naval.

Casou-se com a Srª Myrian Senna Bittencourt e,

desse matrimônio, nasceram dois filhos: Fernando

de Senna Bittencourt, Economista, e Armando de

Senna Bittencourt, VAlte(EN), atual Diretor do

Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha.

Na sua gestão como ComGerCFN, deu conti-

nuidade aos estudos para efetivar a proposta de

reorganização do CFN, culminando com a aprova-

ção do Regulamento para o Corpo de Fuzileiros

Navais em 1972, criou o Batalhão de Operações

Especiais (Batalhão Tonelero) e o Centro de Repa-

ros e Suprimentos Especiais do CFN, atual Centro

Tecnológico do CFN, e transferiu o então Comando

de Reforço para a Ilha das Flores, destacando-se

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO
ALMIRANTE DRUMMOND

também o pri-

meiro exercí-

cio fluvial con-

junto Brasil-

Paraguai e o

recebimentos

das primeiras

Viaturas Blin-

dadas Urutu.

O Almiran-

te Drummond

teve seu últi-

mo desembarque em 23 de dezembro de 1993.

Nós, Fuzileiros Navais, expressamos aos seus fa-

miliares o orgulho que sentimos por envergar o

mesmo uniforme e cultivar o mesmo espírito de

corpo desse insigne Chefe Naval, que nos deixou

um legado de honest idade, competência,

profissionalismo e dedicação ao Brasil.

Na mesma Sessão Solene foram também ho-

menageadas personalidades que prestaram rele-

vantes serviços à AVCFN: a Srª Vera Lúcia

Pacheco de Araújo, autora do Emblema da AVCFN,

e o Veterano Wilson Marques de Souza, Presi-

dente Nacional no período 1988-89, agraciados

com a Medalha Mérito AVCFN, bem como o

AlteEsqd (FN) Valdir Bastos Ponte, que recebeu

VAlte (FN) Drummond

Alte Bittencourt recebe placa em homenagem ao Alte
Drummond

Srª Vera Lúcia Vet Wilson Marques AlteEsqd (FN)  Ponte

uma placa por sua valiosa contribuição ao cresci-

mento da AVCFN.

A  Sessão Solene foi presidida pelo AlteEsqd

(FN) Guimarães, ComGerCFN e Presidente de Hon-

ra da AVCFN, acompanhado na Mesa Diretora pelo

AlteEsqd (Refº-FN) Carlos de Albuquerque, Deca-

no dos ex-Comandantes-Gerais do CFN, e pelo

VAlte (Refº-FN) Fernando do Nascimento, Presi-

dente do CDC, sendo Secretário o CC (Refº-T)

Juvenal Veríssimo Bulhões. Estiveram presentes

os AlteEsqd (FN) Coaraciara, Ponte, Tosta e

Monteiro, ex-Comandantes-Gerais do CFN, famili-

ares do Alte Drummond, bem como outros Almi-

rantes, Representação da DPHDM e Associados.
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R e a l i z a d o  e m  2 2  e  2 3 O U T,  n o  C e n -

t r o  d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a  A l m i r a n t e

A d a l b e r t o  N u n e s  ( C E FA N ) ,  t e v e  c o m o

p r o p ó s i t o  a p r i m o r a r  o  f u n c i o n a m e n t o

d a  AV C F N  n o  s e u  n í v e l  N a c i o n a l .  F o i

u m a  ó t i m a  o p o r t u n i d a d e  p a r a  c o n g r e -

g a r  V e t e r a n o s ,  t r o c a r  i d é i a s  s o b r e  o

f u t u r o  d a  AV C F N  e  p r a t i c a r  o  a p o i o

m ú t u o .  A s  d i f e r e n t e s  v i v ê n c i a s  c e r t a -

m e n t e  p r o p o r c i o n a r a m  e n s i n a m e n t o s

a  t o d o s  e  c o n t r i b u i r ã o  p a r a  q u e  o s

p r o b l e m a s  s e m e l h a n t e s  s e j a m  m e l h o r

e n f r e n t a d o s .

P a r a  q u e  e s t e  e v e n t o  f o s s e  r e a l i -

z a d o ,  é  i m p o r t a n t e  r e g i s t r a r  o  v a l i o -

s o  a p o i o  p r e s t a d o  p e l o  C E F A N ,  q u e

h o s p e d o u  a s  c o m i t i v a s ,  f o r n e c e u  m e i -

o s  d e  t r a n s p o r t e  e  c e d e u  o  a u d i t ó r i o

p a r a  a s  r e u n i õ e s  d e  t r a b a l h o  -  s e m

c o n t a r  o  a l t o  p a d r ã o  d o  r a n c h o !

II ENCONTRO DE REPRESENTANTES DAS SR

 Presidentes das SR e integrantes da DAdm

Srtª Karina representou a SR Nova Friburgo
na Corrida da Paz

Apresentação do Vet Gonçalves, Presidente da SR Nova Friburgo
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Quem compareceu ao III Encontro de Veteranos
do Nordeste, realizado nas instalações da SR Na-
tal, não se esquecerá jamais. O clima agradável, o
alto astral, a atmosfera de amizade e o bem co-
mum foram os fatores preponderantes. A festa, ani-
mada pelo conhecido cantor norte riograndense
Ivanildo Di Natal, foi aberta pelo Presidente da SR
Natal, CMG (RM1-T) Roberto Firmino Soares, com
os efusivos desejos de boas vindas e com a decla-
ração da sua satisfação de estar tendo a oportuni-
dade de, mais uma vez, poder receber Veteranos
de diversos estados em "sua casa". Presentes o
VAlte Gambôa, Comandante do 3º Distrito Naval,
acompanhado de seu convidado, VAlte Fernandes
do Rio de Janeiro, outras autoridades da Marinha,
Exército e Civis.

Na hora marcada, o cantor deu início à festa cha-
mando todos para a pista de dança ao som do ge-
nuíno forró pé-de-serra. Os participantes caíram no

III ENCONTRO DE VETERANOS DO NORDESTE - 22SET
"arrastar da chinela" até o entardecer. Liberado os
"comes e bebes", os veteranos, seus familiares e
convidados puderam saborear um delicioso chur-
rasco e uma carne de sol "dos deuses".

Às 15 horas, com o pessoal já animado, o CF
(T) Cleber Ribeiro, da ativa e já Veterano, deu início
aos eventos culturais e ao protocolo naval. Abriu os
trabalhos solicitando uma salva de palmas, em re-
conhecimento aos feitos do Veterano José Januário,
que, só neste ano, já ganhou 33 medalhas na mo-
dalidade esportiva A4, que consiste em correr 2,5
Km, nadar 1.000 metros e depois voltar à pista para
mais 2,5 Km de corrida. O Veterano já coleciona
mais de 230 medalhas.

A seguir, uma apresentação especial do Grupo
de Teatro "As Absolutas", composto por integran-
tes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que,
fora do seu horário de serviço, desenvolve ativida-
des lúdicas visando a conscientização da popula-

ção para assuntos de interesse coletivos. Nesta
oportunidade, fizeram uma encenação unindo os
"100 anos de Luiz Gonzaga", o "Rei do Baião", à
consciência ambiental, incentivando a sociedade
para a coleta seletiva do lixo. Foi um show de inter-
pretação, música, dança e poesia, em uma ence-
nação emocionante.

Em continuação, para materializar a sua satis-
fação em reunir tantos amigos, o Cmt Firmino en-
tregou um singelo presente aos Presidentes das
SR presentes, Cmt Batista, de Recife, e Vet
Vicente, de Salvador. Homenageou ainda os Almi-
rantes Fernando do Nascimento e Elkfury, que em
suas palavras, parabenizaram a todos pelo evento
e se disseram muito satisfeitos. "O importante é
nos mantermos unidos", frisou o VAlte Fernando.

Assim num clima de imensa satisfação, a festa
entrou noite a dentro, deixando em todos a sensação
de que um dia só foi pouco para tantas emoções.

 VAlte Gambôa, Com3ºDN, prestigiou o evento Meninas homenageadas

Mesa dos Baianos  Grupo de Teatro Pés de valsa em ação
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SR RECIFE PARTICIPA DE HOMENAGEM
A EX-COMBATENTES

O Presidente da SR Recife, Cmt Batista,
representou a AVCFN em cerimônia realiza-
da na Federação Israel i ta de Pernambuco,
para homenagear Ex-Combatentes, onde o
Prof Israel Blajberg, autor de "Soldados que
vieram de longe", discorreu sobre "1942 Um
Ano Singular".

O evento, conduzido no Museu Sinagoga

 Homenagem a Ex-Ccombatentes no Recife

Kahal Zur Israel, teve o apoio da Associação
Nacional dos Veteranos da FEB, do Conse-
lho Nacional dos Oficiais da Reserva, da Con-
federação Israelita do Brasil e da Federação
Israelita de Pernambuco, sendo realizado na
semana de 24 a 30SET, quando ocorreu em
Recife o XIV Encontro Nacional dos Oficiais
da Reserva do Exército.

No dia 26OUT a SR Belém participou

das celebrações do 80º Aniversário do

Grupamento de Fuzi leiros Navais de

Belém, atua lmente comandado pelo

CF(FN) Marco Antonio. O Comandante do

4º Distrito Naval, VAlte Ademir, também

prestigiou o evento.

 SR Belém no GptFNB

80º ANIVERSÁRIO
DO GptFNBe

A SR Salvador conferiu o título de AMIGO DO

VETERANO ao 1ºTen (CN) Érico Pitágoras Ro-

cha, atualmente servindo no Batalhão Naval, no

RJ, em 27NOV, em evento que contou coma pre-

sença de um grande número de Associados e fa-

miliares. Após as palavras do Presidente e do

Diretor Social, o homenageado pronunciou um

belo discurso de agradecimento e evocou a bên-

ção de Deus aos presentes. Ao final a assem-

bléia entusiasmada cantou o hino do Senhor do

Bonfim, canção que ilustra a cultura religiosa

baiana e em seguida a Canção Na Vanguarda que

traduz o brio do nosso CFN.Padre Érico - Amigo do Veterano

Vet Fresnel

CAPELÃO ÉRICO É AMIGO DO VETERANO

O Veterano Fresnel, da SR Brasília, realizou cur-
so de pára-quedismo no National Parachute Test
Center, em Dunnellon-FL.

VETERANO CURSA
PQD NOS EUA
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Realizada em 25NOV, nas instalações do Sanató-
rio Naval de Nova Friburgo, que, por meio do Diretor,
CF(Md) Nardin, e do Vice-Diretor, CF(CD) Coelho, muito
tem apoiado a SR da Região Serrana do RJ, contou
com a participação de 180 pessoas de Nova Friburgo
e RJ, entre Associados, familiares e amigos. Muito
animada, ao som do Conjunto Lambari, em ambiente
sadio, teve churrascada preparada pelos novos Vete-
ranos Mauricio e Francisco José. O Veterano Danúbio

Festa de Fim de Ano - SR Nova Friburgo

recitou o monólogo "O Fuzileiro Naval do Brasil e de
Todos os Países", de autoria do Veterano Brício de
Almeida Pina. Foram coletados 98 kg de alimentos,
doados ao Abrigo Amor a Jesus, que acolhe idosos.
Merece destaque o trabalho da atual Diretoria, à fren-
te os Veteranos Gonçalves e Valter, bem como a for-
ça dos novos Veteranos Mauricio e Francisco José, e
de suas esposas Márcia e Débora, para organizar e
administrar este evento que ficará na História da SR.

 Festa em Nova Friburgo

Comitiva com vinte Veteranos embarcou, de
20 a 22OUT, no Navio Veleiro "Cisne Branco", na
travessia entre São Sebastião e Santos. Além de
curtir a vida a bordo, apoiaram a organização da
visitação a bordo e ajudaram a dedicada e vibran-
te Tripulação nas fainas de "lustrar amarelos".

O NVe "Cisne Branco" foi incorporado à MB
em março de 2000, durante as comemorações
alusivas ao descobrimento do Brasil, sendo em-
pregado para representação em eventos náuti-
cos nacionais e internacionais e divulgação da
mentalidade marítima, além de preservar as tra-
dições navais de navegação e, ocasionalmente,
atuar como navio escola.

Para registrar os momentos inesquecíveis e
a fidalguia com que os Veteranos foram recebi-
dos pelo Comandante Nelson e sua Tripulação,
foi ofertada ao NVe uma panóplia da  AVCFN.

VETERANOS NO NVe
"CISNE BRANCO"

Veteranos e o Comandante Nelson

SR SUL REALIZA
PALESTRA PARA

ESCOTEIROS
Em 05OUT o Presidente SR São Paulo,

Vet Eduardo Marquini, participou das come-
morações da data nacional da Coréia do Sul,
quando cumprimentou o Cônsul Geral, Sr
Sang Shik Park.

DATA NACIONAL
DA CORÉIA DO SUL

Os Veteranos Bottaro e Maffra realizaram, em
22SET, palestra sobre os Símbolos Nacionais e so-
bre o CFN e a AVCFN, para jovens entre 11 e 19 anos
do Grupo de Escoteiros Lanceiros Negros, de Porto
Alegre, presidido pelo Sr. Carlos Eduardo Dutra.

 GE Lanceiros Negros e Veteranos

VETERANO COMANDA
GUARDA MUNICIPAL
O Veterano Claudecir Campos de Sou-

za, Comandante da Guarda Municipal de

São José dos Pinhais, no Paraná, por oca-

sião do recebimento de novas viaturas para

sua corporação.

Vet Claudecir - Cmt GM de
São José dos Pinhais Confraternização da SR Sul no Clube Geraldo Santana

- 14OUT
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No dia 9 foi realizado Cerimonial à Bandeira na
Praça Marinha do Brasil, próxima à divisa entre os
Municípios de Marataízes e Itapemirim, precedido de
homenagem à Srª. Marlene Salomão Carvalho, Pre-
sidente da Sociedade de Amigos da Marinha em
Marataízes, como reconhecimento pelo valioso apoio
que a Marinha, por meio do CFN, tem recebido ao
utilizar aquela região, há mais de trinta anos, como
área de adestramento. A   seguir, houve uma confra-
ternização na SOAMAR, quando a Srª Marlene e a

VETERANOS EM MARATAÍZES
8-11OUT com a FFE

Vice-Prefeita de Marataízes, Srª. Dilcéa Marvila de
Oliveira, homenagearam o ComGerCFN AlteEsq (FN)
Guimarães.

No dia seguinte, os Veteranos assistiram parte da
preparação do 17º Grupamento Operativo de Fuzilei-
ros Navais Haiti, na Área de Apoio Administrativo de
Itaóca. Fica o registro do apoio prestado pelo Bata-
lhão Naval, que providenciou os meios de transporte
e para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores,
pelo alojamento e pelo rancho de altíssimo padrão.

Cerimônia na Praça Marinha do Brasil Homenagem à Srª Marlene Salomão

Apresentação no Centro de Comando e Controle

Contingente Haiti - Adestramento de Controle
de Distúrbios Civis

Visita ao Tiro de Guerra de Cachoeiro do Itapemirim

O Tenente Cromack, Comandante do TG, re-

cebeu os Veteranos com fidalguia e grande vi-

bração, mostrando o trabalho realizado pelo

Exército naquele Município capixaba. O TG dis-

põe  de Espaço Cultural mostrando a atuação

das Forças Armadas na defesa da Pátria. A

AVCFN deixou singela contribuição, incluindo

peças cedidas pelo Museu do CFN.

AVCFN acompanha adestramento para o Haiti
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Numa parceria entre o Comando do Pessoal de
Fuzileiros Navais (CPesFN), o Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo e a AVCFN, foram reali-
zadas ações de responsabilidade social no Sul do
Espírito Santo. A primeira, na sede da APAE de
Marataízes, onde foram realizadas obras de
revitalização das instalações e dos brinquedos das
crianças especiais, apresentadas aos pais dos alu-
nos em uma cerimônia dia 19NOV, que contou com a
presença do VAlte (FN) Leitão, CPesFN, do CAlte (FN)
Nélio, Comandante do CIASC, e Comitiva da AVCFN
e da Secretaria da Comissão de Promoções de Ofici-
ais. Na ocasião a AVCFN fez a entrega simbólica de
200 kg de alimentos, coletados na Campanha da To-
nelada.

Foi também realizada, na região de Fazenda Ve-
lha - Itapemirim, reforma geral da escola da localida-
de, entre os dias 4 e 22NOV, além de uma ACISO,
que contou com a presença marcante dos Veteranos
da AVCFN. Na inauguração estiveram presentes os
alunos, pais e professores, bem como a Prefeita de
Itapemirim, Srª Norma Ayub, e a Secretária de Educa-
ção do Município, Simone Beiriz. Na ACISO, as mais
de cem famílias de Fazenda Velha receberam atendi-
mento médico e odontológico, orientação jurídica, con-
taram com barbeiros, e ganharam brinquedos, roupas,
cestas básicas e revistas.

AVCFN EM MARATAÍZES
19-21NOV com o CIASC

APAE Marataízes

Apresentação da APAE  CIASC-AVCFN-CPO na reforma da Escola

 Entrega das obras na Escola ACISO na Fazenda Velha



OUTUBRO/DEZEMBRO DE 2012O VETERANO14

VETERANOS E CPO NA
CORRIDA DO CFN

Missão cumprida!

Waldo, o
Fuzileiro

Artilheiro do
Fluminense
visita a Sede

Nacional

Veteranos, Secretaria da Comissão de
Promoções de Oficiais e familiares formaram
um Pelotão Vibração para a Corrida do CFN
2012, em 30SET, no Aterro do Flamengo.
Foram quase cem pessoas, que caminharam,
correram e se divertiram, contando com Ponto
de Apoio organizado pelo Batalhão
Paissandu - o melhor do Universo - e trans-
porte fornecido pelo Batalhão Naval. Com ca-
miseta personalizada do evento, seguimos a
cadência da Dona Rosália, esposa do Vete-
rano Canuto. Nossos cumprimentos a todos
participantes e os agradecimentos à Secre-
taria da CPO, ao Batalhão Paissandu e ao
Batalhão Naval.

A  AVCFN tem participado dos eventos
organizados pelo Serviço de Assistência So-
cial da Marinha e pelo Comando do Pessoal
de Fuzileiros Navais voltados para a prepara-
ção de militares e civis que estão próximos
da transferência para a reserva/aposentado-
ria, com estande de divulgação e palestra
sobre suas atividades. Assim, nos dias 27 e
28SET, Veteranos participaram de seminário
no SASM, destinado ao pessoal que serve
no Complexo Naval do 1ºDN, e, em 13 e
14NOV, na Casa do Marinheiro, do projeto
"Construindo o Futuro", que reuniu cerca de
130 pessoas, entre militares, servidores civis
e respectivos cônjuges, das Unidades da FFE
e das OM apoiadas pelo CPesFN.

PREPARANDO PARA A RESERVA

Projeto Construindo o Futuro

A  AVCFN participou da 4ª Exposição

de Veículos Antigos apoiando a coleta de

donativos ofertados pelos expositores e

pelo público visitante e com a montagem

de um mostruário sobre as atividades de-

senvolvidas pela AVCFN.

Estande AVCFN

EXPOSIÇÃO

DE VEÍCULOS

ANTIGOS

 NA ILHA DAS FLORES

23SET

Equipe de recebimento de alimentos na
 Ilha das Flores
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FESTA BENEFICENTE DE FIM DE ANO
CAMPANHA DA TONELADA

No dia 01DEZ foi realizada, na Casa do Mari-
nheiro, a Festa de Fim de Ano da AVCFN, com
cerca de 800 pessoas, quando foi alcançada a
meta da Campanha da Tonelada: arrecadar uma
Tonelada de alimentos. Foi uma agradável tarde
de confraternização, churrasco de alto padrão e
dança animada, graças a várias pessoas e Insti-
tuições que muito contribuíram.

No âmbito da AVCFN, mais uma vez foi marcante
a atuação do Diretor Social, Veterano Costa, com
sua equipe de colaboradores, para, em conjunto
com o pessoal da CMN e do Bufê Collaço, prontificar
o local da Festa. Os Veteranos Ulisses e Rocha,
Diretores de Assistência e do Patrimônio foram res-

ponsáveis pela coleta de alimentos, além da mon-
tagem do estande da AVCFN. A atuação destas equi-
pes foi supervisionada pelo Comandante Nunes, nos-
so Vice-Presidente.

 A CMN, nossa parceira em várias atividades,
cedeu instalações e vagas de estacionamento. A
Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores e o
Batalhão Naval apoiaram com transporte de brin-
des e alimentos. O Gabinete do CGCFN autorizou
o emprego do Conjunto Fuzibossa, que garantiu o
som de qualidade tão apreciado pelos pés-de-val-
sa presentes.

Contribuíram com itens para sorteio: Comando
do Pessoal de Fuzileiros Navais, Força de Fuzilei-

ros da Esquadra, Divisão Anfíbia, CIASC, Tropa
de Reforço, Comando do Material de Fuzileiros
Navais, Batalhão Naval, Centro Tecnológico do
CFN (Cresumar), Companhia de Polícia do Bata-
lhão Naval, Secretaria da CPO e LUNAGRA. Aos
Almirantes, Comandantes e ao Veterano Lucas o
nosso agradecimento por apoiar esta ação de res-
ponsabilidade social que projetará a imagem da
Marinha, do CFN e da AVCFN junto à Sociedade.

Instituições que receberam os donativos da
Campanha da Tonelada: Centro de Recreação In-
fantil Pequenos Grumetes; APAE Marataízes; So-
ciedade São Vicente de Paulo; Lar Samaritano; e
Orfanato Santo Antonio.

 Festa Beneficente de Fim de Ano  Churrasco de alto padrão!

Conjunto Fuzibossa - animação garantida Veterano Lucas e sua nova TVTurma animada
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Presidida pelo VAlte(FN) Leitão, e com a presen-
ça dos AlteEsq(Refº-FN) Albuquerque e Coaraciara,
Ex-Comandantes-Gerais do CFN, além de outros Al-
mirantes e grande quantidade de convidados, foi rea-
lizada em 17DEZ, no Centro de Instrução Almirante
Sylvio de Camargo, a Formatura dos Cursos de Aper-
feiçoamento de Oficiais, Aperfeiçoamento e Especia-
lização de Praças e Especial de Comandos Anfíbios
(COMANF). Entre Oficiais e Praças, foram 817 con-
cludentes de cursos, incluindo 24 militares da Namíbia.

Receberam o Prêmio AVCFN de Liderança o
CT(FN) Silva Gois, o 3º-SG-FN-IF Lustosa e o CB-
FN-CN Belarmino. Destaca-se também o CB-FN-IF
Bruce, Primeiro Colocado no COMANF.

ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO NO CIASC

CB Belarmino, Orientador e Líder

CURSO BÁSICO DE
INFORMÁTICA

8ª TURMA
No dia 4DEZ ocorreu no CIASC a formatu-

ra da 8ª Turma, com mais onze Associados e

dois dependentes incluídos no mundo digital.

Ao Alte Nélio nosso agradecimento por mais

este apoio do CIASC, e, à Equipe de Instru-

ção, coordenada pela 1ºTen (RM2-T) Lidia e

const i tu ída pelos 2°SG-FN Luiz  e

Maximin iano,  os cumpr imentos pelo

profissionalismo e pela dedicação.

Para 2013, estão previstos dois cursos, ini-

ciando em abril e setembro. Dependentes po-

derão participar, freqüentando aulas junto com

o Associado. As turmas serão dividas em duas

partes, uma com principiantes e outra para

Veteranos que já concluíram cursos anterio-

res, para aprofundar seus conhecimentos.

Para inscrições, entrar em contato com a Se-

cretaria da AVCFN.

SG Lustosa Prêmio Liderança do C-Ap
CT(FN) Silva Gois recebe o
Prêmio AVCFN de Liderança

FAÇA PARTE DA AVCFN .

PARTICIPE DAS

REUNIÕES E

FESTIVIDADES.

CONVIDE UM AMIGO!

Em 19DEZ o Centro de Instrução Almiran-

te Milcíades Portela Alves realizou a Cerimô-

nia de Formatura de mais uma Turma do Cur-

so de Formação de Soldados, presidida pelo

VAlte(FN) Leitão e com a presença do Exmo.

Reverendíssimo Dom Karl Joseph Romer, Bis-

po Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janei-

ro, e do Sr Antonio Carlos Soares de Azeve-

do, Secretário Municipal da Saúde de

Marataízes, ES. O CFN conta agora com

mais 538 SD-FN, entre os quais se destacou

o SD-FN Ageu, agraciado com o Prêmio

AVCFN de Liderança.

FORMATURA DE SD-FN NO CIAMPA

Cmt RENATO entrega o Prêmio AVCFN ao SD-FN Ageu


